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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k materiálu  

 
 

Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2022 

 

 
Legislatívne východiská: Zákon SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii. 

 

 

Prijaté uznesenia MZ 

a ich realizácia: 

V súlade s U MZ č.201/2000 z 02.11.2000. 

 

 

 

Hospodársky a finančný 

dopad na rozpočet 

mesta: 

V súlade s rozpočtom na rok 2022. 

Nároky na pracovné 

miesta: 

Bez nároku na nové pracovné miesta. 

 

 

Súlad návrhu na 

uznesenie s právnymi 

predpismi SR: 

V súlade s právnymi prepismi SR. 

 
 

Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2022 je vypracovaná v súlade 

s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.201/2000 zo dňa 02.11.2000. 

Činnosť Mestskej polície Rožňava vychádza zo Zákona SNR č. 564/1991 Zb.  

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci 

pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste 

a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského 

zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. 

 

 

 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 

Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová:  Nebolo predmetom rokovania komisie. 

Ochrany verejného poriadku: 23.01.2023 Berie na vedomie. 

Cestovného ruchu a regionálnej 

politiky: 
 Nebolo predmetom rokovania komisie. 

Vzdelávania, kultúry, mládeže 

a športu: 
 Nebolo predmetom rokovania komisie. 

Výstavby, územného plánovania, 

životného prostredia a mestských 

komunikácií: 

 Nebolo predmetom rokovania komisie. 

Finančná, podnikateľská a správy 

mestského majetku: 

 Nebolo predmetom rokovania komisie. 

 

 



  

Mestská polícia Rožňava 

 

Správa 
o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2022  

 

Správa je vypracovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

č.201/2000, ktoré ukladá náčelníkovi Mestskej polície Rožňava (ďalej len „mestská polícia“, 

alebo „MsP“) pravidelne polročne predkladať orgánom mesta správy o činnosti mestskej 

polície.  

 

 

1. Úlohy uložené pre mestskú políciu uzneseniami MZ   
 

a. Pravidelne polročne predkladať orgánom mesta správy o činnosti mestskej polície 

(Uznesenie MZ č.201/2000) - Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave za 1. 

polrok 2022 bola predložená na zasadnutie MZ dňa 29.09.2022 a MZ uznesením č. 

192/2022 zobralo túto správu na vedomie. 

b. Spolu so správou o činnosti za predchádzajúci polrok predložiť plán činnosti MsP na 

nasledujúci rok (Uznesenie MZ č.130/2013) – Plán činnosti MsP na rok 2022 bol 

predložený na zasadnutie MZ 10.02.2022 a uznesením MZ č. 24/2022 bol plán 

činnosti schválený. 

c. Navýšiť počty príslušníkov MsP podľa finančných možností mesta na 20 – 23 

a v súvislosti s tým riešiť aj vyhovujúce priestory pre mestskú políciu (Uznesenie MZ 

č.36/2017). Táto úloha je plnená priebežne podľa schváleného rozpočtu mesta. 

 

 

2. Činnosť mestskej polície v roku 2022 
 

Činnosť mestskej polície bola vykonávaná v súlade so Zákonom SNR č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a úlohy boli plnené podľa Plánu činnosti 

Mestskej polície Rožňava na rok 2022. 

V roku 2022 bola činnosť MsP zameraná najmä na kontrolu dodržiavania verejného 

poriadku v meste a v jeho mestskej časti, na zabezpečovanie a kontrolu uznesení vlády SR a 

opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných z dôvodu pandémie ochorenia COVID-

19, na kontrolu dodržiavania VZN mesta Rožňava, dodržiavanie bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky a na objasňovanie priestupkov v rámci vecnej a miestnej príslušnosti. 

Mestská polícia riešila tiež podnety a požiadavky zo strany obyvateľov, poslancov mestského 

zastupiteľstva, primátora mesta, inštitúcií a organizácií nachádzajúcich sa na území mesta. 

     

2.1 Plnenie hlavných  úloh  
 

V súlade s Plánom činnosti mestskej polície Rožňava na rok 2022 bolo cieľom udržať 

úroveň stavu spolupráce s príslušným útvarom Policajného zboru SR a tým spolupôsobiť pri 

ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Úloha je plnená 

priebežne a úroveň spolupráce mestskej polície s PZ SR možno vo všetkých oblastiach 

naďalej hodnotiť vysoko pozitívne. V úzkej súčinnosti s policajným zborom boli naďalej 

prijímané cielené opatrenia smerujúce k zníženiu nápadu v oblasti trestných 

činov, priestupkov a iných správnych deliktov. Spoločne boli koordinované postupy pri 

kontrole dodržiavania nariadených protiepidemických opatrení, pri preventívno-

bezpečnostných akciách a pri zabezpečovaní podujatí na území mesta. 

Na základe vypracovaného Katalógu preventívnych aktivít Mestskej polície Rožňava na 

rok 2022 boli realizované besedy v základných, stredných a materských školách na území 

mesta spojené aj s prednáškami, praktickými ukážkami a ďalšími preventívnymi aktivitami. 



  

Celkovo bolo v roku 2022 realizovaných až 32 takýchto aktivít, ktoré boli v oblasti 

viktimačnej prevencie prevažne orientované na zvyšovanie právneho vedomia, ochranu pred 

šikanovaním a kyberšikanovaním v konkrétnych rizikových skupinách, dopravnú výchovu, 

slušné správanie sa na verejnosti, udržiavanie čistoty a oboznámenie sa s prácou mestskej 

polície. Pri príležitosti zahájenia sezóny na dopravnom ihrisku bola vykonaná dopravná 

výchova pre žiakov 1. stupňa ZŠ Pionierov 1, Rožňava. 

Hliadky MsP počas pokračujúcej pandémie v miestach s vysokou koncentráciou 

obyvateľstva poúčali obyvateľov o nariadených opatreniach a najviac ohrozeným skupinám 

obyvateľstva rozdávali respirátory. Mestská polícia v mesiacoch január - apríl 2022 na 

základe požiadavky krízového štábu a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

v Rožňave dohliadala na dôsledné dodržiavanie protiepidemických opatrení na území mesta 

a kontrolovala dodržiavanie nariadenej karantény. V rámci uvedených opatrení bolo 

skontrolovaných 675 osôb.    

Počas výkonu hliadkovej činnosti bola motorizovaná hliadka spravidla kombinovaná s 

cyklohliadkou a pešou hliadkou, čím došlo k zvýšeniu efektivity pokrytia územia mesta, čo 

prispelo k zvýšenej bezpečnosti obyvateľov. Celkovo mestská polícia v roku 2022 vykonala 

894 hliadok, čo je nárast o 138 hliadok oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho 

roka. Uvedený nárast bol spôsobený najmä obsadením voľného pracovného miesta 

a vykonaním odbornej prípravy 2 príslušníkov mestskej polície. Mestská polícia v roku 2022 

riešila celkovo 737 udalostí, ktoré jej boli nahlásené obyvateľmi nášho mesta. 

Odborná úroveň mestských policajtov bola v sledovanom období zvyšovaná formou 

pravidelných školení, praktických výcvikov a odborných príprav v obmedzenom teoretickom 

režime za dodržania platných opatrení. V oblasti riadiacej práce boli vykonávané pravidelné 

porady spojené s hodnotením príslušníkov mestskej polície a v oblasti praktickej prípravy boli 

v mesiacoch máj a september vykonané zdokonaľovacie streľby z ručných zbraní.  

 

2.2 Ďalšia činnosť mestskej polície 
 

Okrem uvedených hlavných úloh plnila mestská polícia v sledovanom období i ďalšie 

úlohy vyplývajúce z príslušných zákonov, interných normatív, kalendárneho plánu 

a aktuálneho vývoja bezpečnostnej situácie na území mesta. 

Z dôvodu zníženia pravdepodobnosti prenosu ochorenia COVID-19 u rizikových skupín 

obyvateľstva, mestská polícia počas vyplácania sociálnych dávok koordinovala ich vyplácanie 

na poštách a v súčinnosti s miestnou občianskou poriadkovou službou neustále fyzicky 

dohliadala na dodržiavanie vydaných protiepidemiologických opatrení. 

Mestská polícia v rámci výkonu hliadkovej služby kontrolovala aj dodržiavanie VZN 

mesta Rožňava, ktoré spadajú do našej vecnej pôsobnosti. Dôraz bol kladený najmä na VZN 

o ochrane verejného poriadku, o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej 

zelene, o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb, o vylepovaní 

plagátov na území mesta a o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta.    

     S cieľom priblíženia mestskej polície priamo k obyvateľom mesta, zvýšenia konkrétnej 

zodpovednosti jednotlivých príslušníkov mestskej polície za výkon činnosti, zlepšenia 

osobnej a miestnej znalosti policajtov sú naďalej v rámci územia mesta vytvorené služobné 

obvody. Od 1.1.2022 bola prerozdelená zodpovednosť policajtov za jednotlivé služobné 

obvody a následne bola pridelená aj novým príslušníkom MsP, ktorí získali odbornú 

spôsobilosť. Touto aktivitou dochádza k zlepšeniu podrobného prehľadu policajtov o stave 

verejného poriadku vo svojom obvode a k zintenzívneniu priameho kontaktu obyvateľ – 

policajt, čím sa zvyšuje objasnenosť, znižuje sa nápad v oblasti protiprávneho konania a tým 

sa zvyšuje samotná bezpečnosť obyvateľov mesta. 

     Mestská polícia v hodnotenom období aktívne pomáhala zamestnancom mesta pri výkone 

ich právomocí a to najmä získavaním aktuálnych informácií o protiprávnom konaní na území 

mesta (napr. nelegálne rozkopávky, nelegálne zábery verejného priestranstva, nelegálne 

stavby a skládky) a informácií o aktuálnej situácii v meste (napr. chýbajúce dopravné 

značenie, výtlky miestnych ciest a chodníkov, poškodené poklopy, zábrany, nefunkčné 

http://www.roznava.sk/uploads/files/mapa.pdf
http://www.roznava.sk/uploads/files/mapa.pdf


  

osvetlenie a iné poškodenie majetku mesta). Na poradách s vedením mesta sú pravidelne 

prednášané i návrhy a požiadavky občanov na zlepšenie stavu v meste, ktoré mestská polícia 

získa počas svojej činnosti. 

Mestskí policajti vykonávali pravidelné preventívno-bezpečnostné akcie zamerané najmä 

na bezpečnosť detí a ich rodičov pri základných školách počas prezenčnej výučby, 

dodržiavanie zákazu fajčenia v okolí školských a predškolských zariadení a kontroly 

požívania alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov. Policajti riadením premávky pravidelne 

dohliadali na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky pri najrizikovejších miestach 

v blízkosti jednotlivých škôl, čím výraznou mierou prispeli k bezpečnosti najviac ohrozených 

účastníkov cestnej premávky.  

Mestská polícia v hodnotenom období v rámci vecnej a miestnej príslušnosti riešila 2398 

priestupkov, čo je pokles o 542 priestupkov oproti roku 2021. K poklesu priestupkov došlo 

najmä v oblasti priestupkov spáchaných porušením nariadení ÚVZ SR súvisiacich s 

ochorením COVID-19.  

V sledovanom období boli intenzívne kontrolované povinnosti držiteľov psov, čoho 

výsledkom bolo zistených 113 priestupkov. Počet zistených priestupkov v tejto oblasti bol 

výsledkom cielenej činnosti a efektivity hliadok v lokalitách mesta so zvýšeným pohybom 

psov. V tejto činnosti bude mestská polícia pokračovať aj v ďalšom období.  

        V roku 2022 mestská polícia intenzívne pokračovala aj v odchyte túlavých zvierat. 

Vzhľadom k aktuálnej situácii, kapacitným možnostiam karanténnej stanice a útulku mestská 

polícia vykonávala odchyty individuálnym spôsobom. V sledovanom období bolo na území 

mesta odchytených 101 túlavých zvierat, z toho bolo 85 zvierat umiestnených do karanténnej 

stanice a 16 zvierat bolo bezodkladne vrátených ich majiteľom.  

Pretrvávajúcim problémom je neustále sa zhusťujúca dopravná situácia a stály nárast 

počtu motorových vozidiel v meste, čoho dôsledkom je i nedostatok parkovacích miest. 

Z uvedeného dôvodu aj v roku 2022 mestská polícia pokračovala v kontrolnej činnosti 

zameranej na neoprávnene parkujúce vozidlá na verejných priestranstvách (vozidlá nad 3,5t) 

a v činnosti zameranej na odstraňovanie nepojazdných vrakov vozidiel z parkovísk 

a verejných priestranstiev. V tomto období bolo takto zistených na sídliskách 39 vrakov, 

systematickou prácou mestskej polície sa podarilo tieto vraky motorových vozidiel 

z verejných priestranstiev odstrániť a uvoľniť tak chýbajúce parkovacie miesta na verejných 

parkoviskách. 

       V medziach svojej pôsobnosti mestská polícia využívala mestský monitorovací kamerový 

systém (ďalej len „MKS“), ktorého využitie sa osvedčilo v rámci preventívnej činnosti a tiež 

vo viacerých prípadoch odhaľovania protiprávnej činnosti. V sledovanom období mestská 

polícia s využitím MKS objasnila 57 priestupkov. V roku 2022 boli zábery MKS poskytnuté 

v 53 prípadoch orgánom činným v trestnom konaní za účelom odhaľovania protiprávnej 

činnosti: 

-   6-krát pri objasňovaní bitky – výtržnosti, 

-   8-krát pri objasňovaní dopravnej nehody, 

-   16-krát pri objasňovaní trestného činu krádeže, 

-   3-krát pri objasňovaní trestného činu podvodu, 

-   2-krát pri neoprávnenom použití platobného prostriedku, 

-   8-krát pri poškodzovaní cudzej veci, 

-   4-krát pri ublížení na zdraví, 

-   2-krát pri objasňovaní trestného činu lúpeže, 

-   4-krát pri objasňovaní priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. 

Činnosťou mestskej polície ako i aktívnou spoluprácou s PZ SR boli v oblasti porušovania 

verejného poriadku vyhodnotené najproblematickejšie časti mesta, medzi ktoré patrí najmä 

širšie centrum mesta, sídlisko Juh, okolie obchodných centier a severná časť mesta. V týchto 

miestach pravidelne zaznamenávame výskyt porušovania verejného poriadku i pouličnej 

kriminality a z toho dôvodu je činnosť mestskej polície a miestnej občianskej poriadkovej 

služby orientovaná prioritne do týchto oblastí. 



  

V sledovanom období mestská polícia za účelom zistenia totožnosti predviedla na útvar 

mestskej polície 4 osoby, z toho boli 2 osoby v pátraní. V 5 prípadoch v súlade so zákonom 

použila mestská polícia donucovacie prostriedky (technický prostriedok na zabránenie 

odjazdu motorového vozidla – 3x a hmaty, chvaty, putá – 2x).   

Podrobné štatistické vyhodnotenie riešenia priestupkov v roku 2022 je štatisticky 

rozpísané formou tabuliek v prílohovej časti správy. 

Pri zabezpečovaní verejného poriadku mestská polícia naďalej spolupracovala s miestnou 

občianskou poriadkovou službou (tzv. „občianskou hliadkou“), ktorá pôsobila hlavne na 

miestach s vyšším výskytom marginalizovaných rómskych komunít a v roku 2022 vykonala 

214 hliadok.  

 

2.3 Súčinnosť s Policajným zborom SR  
 

V roku 2022 boli vykonané súčinnostné akcie s Policajným zborom SR, ktoré boli 

zamerané najmä na kontrolu podávania a konzumáciu alkoholických nápojov maloletými 

a mladistvými, na kontrolu dodržiavania pravidiel bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

a dodržiavania ustanovení zákona prevádzkovateľmi a vodičmi vozidiel taxislužby. Okrem 

uvedených celoplošných akcií bola ďalšia súčinnosť PZ SR  poskytnutá nasledovne:   

 60-krát pri vypracovaní správy o povesti preverovanej osoby,  

 18-krát pri objasňovaní priestupkov spáchaných v našom meste obyvateľmi iných 

miest SR, 

 3-krát pri bitke na Námestí baníkov, 

 11-krát pri doručovaní zásielky, 

 2-krát pri poškodzovaní cudzej veci, 

 2-krát pri zaistení osoby po ktorej bolo vyhlásené celoštátne pátranie, 

 2-krát pri obzvlášť závažnom zločine neoprávneného vyrobenia a používania 

platobného prostriedku, 

 5-krát pri rušení nočného času v severnej časti mesta, 

 2-krát preverenie bitky medzi 2 rodinami zo severnej časti mesta,  

 asistencia v Juh bare pri riešení  mladistvých osôb  pod vplyvom alkoholu,   

 pri zabezpečovaní regulácie dopravy počas konania 14. ročníka zrazu motorových 

vozidiel Veterán klubu Gemer Rožňava,  

 pri podozrení z trestných činov,  

 pri preventívno-bezpečnostnej akcii zameranej na bezpečnosť detí pri zahájení 

a ukončení školského roka, 

 pri poskytnutí informácií Úradu inšpekčnej služby k riešeniu dopravnej nehody 

príslušníka PZ, 

 pri vrátení 24ks cestovných pasov občanov SR určených na skartáciu, ktoré boli 

zaslané mestskej polícii z konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva SR v Londýne.  

 

2.4 Súčinnosť s inými inštitúciami a organizáciami  
 

a) Okresným a krajským súdom bola poskytnutá súčinnosť pri vypracovaní správy 

o povesti preverovanej osoby. Takto bolo mestskou políciou vypracovaných 24 

správ.   
 

b) Okresným a krajským prokuratúram bola poskytnutá súčinnosť pri vypracovaní 

správ o povesti preverovanej osoby. Takto boli mestskou políciou vypracované 2 

správy. 
 

c) Ministerstvu obrany SR bola poskytnutá súčinnosť pri vypracovaní správy 

o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby. Takto bolo mestskou políciou 

vypracovaných 55 správ. 
 



  

d) Okresnému úradu - odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií bolo 

postúpených 18 podaní na preverenie splnenia technických podmienok pre 

prevádzku motorového vozidla.  
 

e) Okresnému úradu - odboru starostlivosti o životné prostredie bolo postúpené 

podanie na preverenie podozrenia z nelegálneho nakladania s odpadom v mestskej 

časti Nadabula. 
           

f) Technickým službám mesta Rožňava bola poskytnutá súčinnosť pri: 

           - opakovanom zdokumentovaní poistných udalostí, kedy pri kosení trávnatých plôch 

mesta pracovníkmi TS došlo k poškodeniu osobných motorových vozidiel 

a sklenených výplní na oknách bytov,  

-  zisťovaní a zdokumentovaní  škôd spôsobených klimatickými podmienkami,  

- zabezpečovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas orezávania, výrubu 

stromov a odstraňovaní následkov živelných udalostí, 

- zabezpečovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas opráv a realizácie 

dopravného značenia miestnych komunikácií, 

- zabezpečovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas asfaltovacích prác 

na cestných komunikáciách a chodníkoch, 

-  odstraňovaní uhynutých zvierat z verejného priestranstva, 

-  kontrole pravidiel predaja na mestskom trhovisku. 
 

g) MsÚ Rožňava bola poskytnutá súčinnosť pri: 

- doručovaní pošty a písomností obyvateľom mesta, 

- kontrole dodržiavania otváracích hodín prevádzok, 

- kontrole záškoláctva a požívania alkoholu, 

- umiestňovaní vodorovného a zvislého dopravného značenia, 

- preverovania osadenia dopravného značenia bez určenia cestným správnym 

orgánom, 

- šetrení nedovolených záberov verejného priestranstva, 

- šetrení osobitného užívania verejného priestranstva, 

- porušení právnych predpisov pri nakladaní s odpadom na území mesta, 

- vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, 

- šetrení vo veci neoprávneného využívania vyhradených parkovacích miest pre osoby 

so zdravotným  postihnutím, 

- preverovaní nedovolených stavieb, 

- preverovaní rozkopávok a zvláštnych užívaní miestnych komunikácií, 

- kontrole dodržiavania VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby, 

- preverovaní nedovoleného vylepovania plagátov, 

- kontrole povolení na predaj lesných plodov na mestskom trhovisku, 

- miestnych šetreniach, 

- šetrení sťažností a podnetov občanov, 

- vypratávaní a odstraňovaní novinového stánku na Ul. Kyjevskej.  
 

h) RZP bola poskytnutá súčinnosť pri: 

- preverovaní oznámení od občanov na linke 112, 

- ošetrovaní agresívnych a podnapitých osôb, ktoré utrpeli úraz, 

- prevoze zranených a agresívne sa správajúcich osôb pod vplyvom alkoholu do 

zdravotníckych zariadení, 

- pri ošetrení osôb pod vplyvom alkoholu,  

- pri ošetrení maloletej osoby pod vplyvom alkoholu, 

- pri vyšetrení dezorientovanej osoby,  

- pri doprovode dezorientovanej osoby na psychiatrické oddelenie NsP,  

- pri doprovode psychicky narušenej osoby na psychiatrické oddelenie NsP,  

- ošetrení a prevoze zranených osôb do nemocnice, 



  

- zisťovaní totožnosti bezdomovcov, 

- prevoze osoby podchladenej a pod vplyvom alkoholu do zdravotníckeho zariadenia, 

- preverení oznámení o zranených osobách operátorom tiesňovej linky 112. 
 

i) HaZZ bola poskytnutá súčinnosť pri: 

- likvidácii vytečeného oleja z motorového vozidla, 

- hasení požiaru komína bytového domu. 
 

j) VVS, a.s. bola poskytnutá  súčinnosť pri: 

- objasňovaní chýbajúcich kanalizačných poklopov a zabezpečovaní miest 

technických havárií, 

- odstraňovaní vozidiel z dôvodu neodkladných výkopových prác,  

- výkopových prácach v križovatkách a ďalších rizikových miestach na cestných 

komunikáciách. 
 

k) Veterinárnemu lekárovi bola poskytnutá súčinnosť pri ošetrovaní, očkovaní 

a čipovaní psov v karanténnej stanici a útulku pre opustené zvieratá. 
 

l) ŠVaPS Rožňava bola poskytnutá asistencia pri prešetrovaní sťažnosti na chov psov 

v rómskej osade a pri odobratí týraného psa z rodinného domu v mestskej časti 

Nadabula. 
 

m) RÚVZ Rožňava bola poskytnutá súčinnosť pri kontrole a realizácii 

protipandemických opatrení (dodržiavanie karantény, nosenie respirátorov, 

uzatvorenie prevádzok, ....).  
 

n) ÚPSVaR Rožňava – oddeleniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

bolo mestskou políciou podaných 11 podnetov o požití alkoholických nápojov 

osobou mladistvou do 18 rokov.  
 

o) Stavebnému bytovému družstvu bola poskytnutá súčinnosť pri ochrane majetku 

vlastníkov bytov bytového domu na Edelényskej ul. č. 3 a pri riešení občiansko- 

právneho sporu medzi obyvateľmi dvoch bytov na Ul. pionierov č. 16. 
 

p) Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov TRANZIT bola poskytnutá 

súčinnosť pri riešení dopravnej situácie v blízkosti bytových domov na Ul. Kóssu 

Schoppera.  
 

q) Tatrabanke bola poskytnutá súčinnosť pri zaslaní bankomatových kariet, ktoré boli 

nájdené obyvateľmi mesta a ku ktorým sa v priebehu roka nikto neprihlásil.  

     

2.5 Ostatné činnosti vykonávané MsP v hodnotenom období 
 

 zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas pietnych aktov kladenia 

vencov,  

 zabezpečovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas konania smútočných 

obradov,  

 zabezpečovanie verejného poriadku a kontrola dodržiavania protipandemických 

opatrení počas zasadnutia slávnostného mestského zastupiteľstva a odovzdávania 

najvyšších mestských ocenení,  

 vyrozumenie rodičov dieťaťa, ktorí nevyzdvihli  svoje dieťa z materskej škôlky,  

 zabezpečovanie verejného poriadku v okolí športovej haly počas príchodu utečencov 

z Ukrajiny,  

 zabezpečovanie verejného poriadku a dohľad nad dodržiavaním karanténnych opatrení 

počas vykonávaných vakcinácií proti COVID-19 vo vakcinačnom centre a na MsÚ, 

 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania Veľkonočných trhov 2022,  

 zabezpečovanie ukážok v rámci dopravnej výchovy žiakov ZŠ, 



  

 zabezpečovanie verejného poriadku počas zábavného popoludnia pre deti a koncertu 

žiakov a učiteľov ZUŠ,  

 zabezpečovanie verejného poriadku počas bežeckých pretekov „Jarná banícka fuška“ – 

zatraktívnenie mesta Rožňava prostredníctvom športu,  

 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania diskusie predstaviteľov 

Slovenského hnutia obrody s občanmi mesta,   

 zabezpečovanie verejného poriadku, sprievodu a cestnej uzávierky počas konania 

akcie: Stavanie mája,  

 zabezpečovanie verejného poriadku počas benefičného podujatia: „Vráťme behom 

nádej“,  

 zabezpečovanie verejného poriadku počas slávnostného odovzdávania detského ihriska 

Žihadielko,  

 účasť na 7. ročníku súťažného športového podujatia s názvom „Čo sa hýbe, to je živé“ 

pri príležitosti Svetového dňa pohybom ku zdraviu, organizovaného RÚVZ, 

 zabezpečovanie regulácie dopravy a verejného poriadku počas konania 

medzinárodného futbalového turnaja detí, 

 zabezpečovanie ukážok a verejného poriadku počas konania športovo-spoločenského 

podujatia „The Race“ (family day, bežecké preteky, hudobný festival),  

 zabezpečovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas konania cirkevnej 

slávnosti v reformovanom kostole,  

 zabezpečovanie uzávierky a dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku počas 

návštevy ministra školstva, 

 zabezpečovanie verejného poriadku a regulácie dopravy počas konania 14. ročníka 

zrazu motorových vozidiel Veterán klubu Gemer Rožňava, 

 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania podujatia: „Vatra slobody 2022“, 

 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania verejného zhromaždenia pri 

príležitosti spomienky na Jána a Martinu, 

 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania 1. ročníka „Gastro Gemer Festu“,  

 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania diskotéky „Summer Beach party 

with EKG“, 

 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania bežeckých pretekov „Letná banícka 

fuška“ – zatraktívnenie mesta Rožňava prostredníctvom športu,  

 asistencia RÚVZ počas konania celoslovenského festivalu „SAM ROMA SAM“,  

 zabezpečovanie verejného poriadku pri podpisovaní memoranda s predsedom KSK,  

 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania diskotéky „Summer Sensation 

2022“, 

 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania podujatí Rožňavského kultúrneho 

leta, 

 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania Dní mesta Rožňava a Rožňavského 

jarmoku,  

 zabezpečovanie verejného poriadku počas verejného zhromaždenia pri príležitosti 

prejavenia piety obetiam teroristického činu na Zámockej ul. v Bratislave a solidarity 

ľuďom LGBTI+ komunity,  

 zadržanie osoby podozrivej zo spáchania trestného činu lúpeže na maloletých osobách, 

 zabezpečovanie verejného poriadku počas spomienkového zhromaždenia pri 

príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu, 

 zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas konania Vianočných 

trhov,  

 zabezpečovanie regulácie dopravy a verejného poriadku počas sprievodu Mikuláša 

mestom, 

 zabezpečovanie regulácie dopravy a verejného poriadku počas konania podujatia 

„Vianočný kamión Coca-Cola“, 



  

 pravidelné kontroly a vykazovanie neprispôsobivých osôb (bezdomovcov) 

neoprávnene prespávajúcich v spoločných priestoroch bytových domov, 

 súčinnosť pri zabezpečovaní verejného poriadku pri vyplácaní sociálnych dávok 

obyvateľom  mesta, 

 opakované riešenie a vykázanie osôb z verejne prístupných miest, ktoré v podnapitom 

stave hrubým správaním vzbudzovali verejné pohoršenie (najmä v okolí objektu HM 

Tesco, AS Eurobusu, Ul. normovej, Ul. zeleného stromu, Námestia baníkov, nádvoria 

Radnice, Ul. Šafárikovej a v okolí OC na sídlisku Juh), 

 poskytnutie prvej pomoci a následný doprovod na ošetrenie osôb zranených vplyvom 

nadmerného požitia alkoholu, 

 preverovanie osôb, ktoré sa dlhšiu dobu nehlásili svojim príbuzným,   

 pravidelný odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice, 

 odovzdanie uhynutej líšky RVaPS Rožňava,  

 spolupráca so Štátnou ochranou prírody pri ošetrovaní zrazeného bociana, 

 opakované vyhľadanie majiteľov motorových vozidiel a ich vyrozumenie, ktorí svoje 

OMV na verejnom priestranstve nezabezpečili, 

 zadržanie páchateľa podozrivého z trestného činu krádeže dreva,  

 zadržanie osôb po ktorých bolo vyhlásené celoštátne pátranie a ich následné 

odovzdanie orgánom činným v trestnom konaní, 

 vykonanie preventívnej akcie zameranej na požívanie alkoholických nápojov 

mladistvými do 18 rokov, 

 kontroly  a umiestňovanie bezdomovcov v diecéznej charite. 

 

V rámci výkonu hliadkovej činnosti boli nájdené i rôzne stratené predmety (mobilné 

telefóny, peňaženky s osobnými dokladmi, peňaženka s hotovosťou, bankomatové karty, 

osobné doklady, úradné listiny, taška, kľúče a iné). Mestská polícia neodkladne prijala 

adekvátne opatrenia na zistenie ich majiteľov a nájdené veci boli vo väčšine prípadov 

majiteľom následne vrátené. Celkovo bolo nájdených 45 vecí a z toho 35 vecí bolo vrátených 

majiteľom a ostatné veci boli odovzdané Okresnému úradu Košice k ďalšiemu konaniu. 

 

 

3. Záver 

 

Úlohy určené pre Mestskú políciu na rok 2022 boli splnené s čiastočnými 

obmedzeniami spôsobenými trvajúcou pandemickou situáciou (v 1. polroku). V priebehu 

hodnoteného obdobia bol čiastočne aktualizovaný systém hliadkovania mestskej polície 

súvisiaci s aktuálnymi hygienickými opatreniami. Priebežne sa zvyšovala odborná úroveň 

a profesionalita mestských policajtov, čo prispelo k naplneniu hlavných úloh a väčšiny 

stanovených cieľov. Na základe opakovaného výberového konania bolo k 1.1.2022 obsadené 

uvoľnené pracovné miesto, ale k 31.12.2022 tento príslušník mestskej polície odišiel z 

pracovného pomeru na vlastnú žiadosť. 

V ďalšom období bude činnosť mestskej polície pokračovať podľa Plánu činnosti MsP 

na rok 2023. V oblasti verejného poriadku bude pozornosť sústredená najmä na plnenie úloh 

prevencie kriminality, kontrolu dodržiavania platných ustanovení VZN mesta so zameraním 

na dodržiavanie nočného kľudu a otváracích hodín prevádzok v obytných zónach. Ďalej bude 

pokračovať realizácia následného projektu miestnej občianskej poriadkovej služby (tzv. 

„občianskych hliadok“). V oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bude činnosť 

zameraná najmä na dopravnú situáciu v blízkosti škôl a predškolských zariadení, 

zabezpečenie prístupových evakuačných ciest k obytným blokom, na zóny s dopravným 

obmedzením a na vyhradené parkoviská pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 

V oblasti objasňovania priestupkov bude mestská polícia naďalej využívať informačný 

systém, ktorý je prepojený s ústrednou evidenciou priestupkov v rámci SR a naďalej budú 

vyvíjané aktivity k zriadeniu prístupových práv do centrálnej evidencie správnych deliktov 



  

a priestupkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a súbežne s tým bude naďalej 

prebiehať aj vytváranie systému k umožneniu zavedenia inštitútu objektívnej zodpovednosti 

do praxe. V súlade so schváleným rozpočtom bude priebežne pokračovať aj modernizácia 

a rozšírenie kamerového systému.  

 

 

V Rožňave 12. januára 2023 

 

 

                       ............................................................. 

     Ing. Róbert Hanuštiak 

       náčelník Mestskej polície Rožňava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

1. Vyhodnotenie priestupkov riešených mestskou políciou v roku 2022. 

2. Vyhodnotenie priestupkov riešených mestskou políciou spáchaných porušením VZN 

mesta v roku 2022.   



  

 

 

Príloha  č. 1 

 

 

 

                         Druh priestupku 

 

Vyhodnotenie priestupkov riešených mestskou políciou  

v roku 2022 

 

 

 

 

 

 

 

blokovo/ € napome

n. 

v riešení predlož uložené. odložené spolu 

 Dopravný priestupok  90/3260 296 - 4 1 3 394 

 Parkovanie bez platnej parkovacej karty 13/190 176 - - - - 189 

  VZN o ochrane verejného poriadku  

 
18/215 649 - 1 16 6 690 

  VZN o udržiavaní  čistoty a poriadku v meste 

 
23/290 704 1 23 17 1 769 

  VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových 

miestach 

 

 

 

 

 

 

7/130 14 - - - - 21 

  VZN – o trhovom poriadku počas príležitostných trhoch 1/20 1 - - - - 2 

 VZN o zverejňovaní a vylepovaní plagátov 1/10 - - - - - 1 

  VZN o určení času predaja a času prevádzky - 1 - - - - 1 

  VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 1/30 5 - - 1 1 8 

  Zákon č. 282/02 Z.z. o podmienkach držania psov 13/140 15 2 - 64 - 94 

  Zákon č. 377/04 Z.z. o ochrane nefajčiarov 

 
1/5 20 - - - - 21 

  Zákon č. 372/90 Zb. - § 46 priestupky proti poriadku 

v správe 

 

2/40 47 - - - - 49 

  Zákon č. 372/90 Zb. - § 47 priest. proti verejnému 

poriadku 
- 143 - - - - 143 

  Zákon č. 372/90 Zb. - § 49 priest. proti obč. 

spolunažívaniu 
- 1 - - 2 1 4 

  Zákon č. 372/90 Zb. - § 50 – priestupky proti majetku 2/20 - - 3 7 - 12 

Priestupky spolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172/4350 2072 3 31 108 12 2398 



  

Príloha č. 2 

 

 

Druh priestupku 

 

 

Vyhodnotenie priestupkov riešených mestskou políciou spáchaných 

porušením VZN mesta v roku 2022 

blokovo / € napomen

.. 

v riešení uložené odložené predlož. spolu 

V
Z

N
  

  
o

 o
ch

ra
n

e 
 

v
er

ej
n

éh
o
 p

o
ri

ad
k

u
 

Povinnosti chovateľov zvierat 

 

 

1/5 1 - 16 - - 18 

Útok psa na človeka 1/10 - - - - - 1 

Nočný čas 

 
1/30 25 - - - 1 27 

Ochrana nefajčiarov 4/20 58 - - - - 62 

Zákaz požívania alkoholických nápojov 

 

 

11/150 554 - - 6 - 571 

 

 
Zákaz používania zábavnej pyrotechniky - 2 - - - - 2 

Nedodržanie návštevného poriadku kúpaliska - 9 - - - - 9 

 

  

V
Z

N
  

  
o

  
u

d
rž

ia
v

an
í 

 č
is

to
ty

 

Znečisťovanie verejného priestranstva 

 

 

1/30 237 - 11 - - 249 

Vyhadzovanie odpadkov do koryta potoka - 2 - - - - 2 

Umývanie mot. vozidla na ver. priestranstve - 2 - - - - 2 

Odstavenie vraku motorových vozidiel 3/30 16 1 - 1 18 39 

Vyberanie odpadkov zo smetných kontajnerov 

 
- 215 - - - - 215 

Parkovanie na verejnej zeleni 9/120 115 - - - - 124 

Parkovanie na chodníku 8/90 109 - - - - 117 

Vypaľovanie trávy - 1 - - - - 1 

Skladovanie materiálu bez povolenia 1/10 6 - 6 - 5 18 

Parkovanie mimo technickej základne 1/10 1 - - - - 2 

 

 
VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových 

miestach 

 

 

 

 

 

 

7/130 14 - - - - 21 

VZN – o trhovom poriadku počas príležitostných trhoch 1/20 1 - - - - 2 

VZN o určení času predaja a času prevádzky - 1 - - - - 1 

VZN o zverejňovaní a vylepovaní plagátov 1/10 - - - - - 1 

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 1/30 5 - - 1 1 8 

Priestupky spolu 51/695 1374 1 33 8 25 1492 

 


